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Ministro no Rio
O ministro da Educação, Tarso

Genro, disse no Rio que o gover-
no vai ouvir a sociedade antes de
consolidar o seu projeto de refor-
ma universitária.

Páginas 4 e 5

O Dia da Mulher
Passeata no Centro do Rio vai

marcar o Dia Internacional da Mu-
lher. Dona Sebastiana, de 61 anos,
como muitas mulheres brasilei-
ras, criou os filhos sozinha e ain-
da trabalha para se sustentar.

Página 6

Pré-Vestibular
A direção do SINTUFRJ promo-

veu aula inaugural para receber
os novos alunos do Curso Pré-Ves-
tibular.

Página 3

Dez! Nota dez!
para a Casa da

Ciência
Equipe da UFRJ construiu en-

redo que encantou a Marquês de
Sapucaí.
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Taxação dos inativos

SINTUFRJ vai
à Justiça
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Sai edital
Concurso para técnico-admi-

nistrativo da UFRJ.
Página 2

Estacionamento polêmico
Desde o início do ano letivo estudantes e funcionários

que queiram parar seus veículos no estacionamento do
CCS têm que pagar R$ 1,50, o que provocou protestos.
Segundo o decano do CCS, João Ferreira, essa medida teve
que ser tomada para conter os assaltos freqüentes no local.

Página 7

na luta

Os servidores federais iniciam sua
mobilização com o lançamento da
campanha salarial no próximo dia 17. Além
da luta pela recuperação das perdas salariais,
os servidores se organizam para travar um
duro embate com o governo, que tem
propostas de reformas trabalhista, sindical e
universitária que não atendem aos interesses
dos trabalhadores. Páginas 4 e 5Fu
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Doispontos

FGTS
Como noticiamos anteriormente, a CEF

continua reativando as contas. Entretanto, sa-
bemos perfeitamente que a lentidão na libe-
ração causa em todos os beneficiários ansie-
dade, mas analisando por outro lado é ne-
cessário que a CEF seja mesmo criteriosa e
minuciosa para que não ocorram pagamen-
tos em duplicidade, como no processo ante-
rior, que acabam tumultuando o andamento
natural das liberações.

Não nos cabe justificar absolutamente as
ações da CEF, mas se faz necessário reviver
situações e preservarmos ao máximo todos
os beneficiários evitando situações que re-
tardem a liberação deste tão esperado bene-
fício, ganho com a persistência e capacidade
política do nosso sindicato.

A CEF solicitou prorrogação para libera-
ção das contas e está aguardando posiciona-
mento da juíza, que estará definindo o novo

A partir do dia 20 de maio o governo federal poderá dar
início à cobrança da contribuição dos inativos do serviço pú-
blico para o regime próprio de Previdência Social. O governo
publicou a Medida Provisória que regulamenta a aplicação de
alguns dos dispositivos da Emenda Constitucional 41.

Antes mesmo de ser efetivamente cobrada, a contribuição
dos inativos vem sendo questionada na Justiça. Desta vez,
como foi instituída por emenda constitucional e regulamen-
tada por MP, o governo espera ganhar a batalha perdida no
passado. A cobrança implicará numa arrecadação adicional
estimada de R$ 1,9 bilhão em 12 meses.

Entre outras coisas, estabelece, ainda, que a contribuição
social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da
União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manu-
tenção do respectivo regime próprio de previdência social,
será de 11%, incidente sobre a totalidade da base de contri-
buição; sendo esta também a contribuição dos aposentados e
pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas
suas autarquias e fundações, incidente sobre o valor da par-
cela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas.
Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.

Considerando que:
Pelo art. 4º da Emenda Constitucional 41, de 2003, aos

servidores públicos aposentados e aos que já cumpriram, até
a data de publicação da Emenda Constitucional em questão,
os requisitos para a aposentadoria no regime anterior foi
imposta a obrigação tributária de pagar contribuição previ-
denciária “com percentual igual ao estabelecido para os servi-
dores titulares de cargos efetivos”.

A Emenda Constitucional 41 contraria o disposto nos arts.
5º, inciso XXXVI, 150, inciso II, e 60, § 4º, inciso IV, da Consti-
tuição, entre outros fundamentos constitucionais.

O art. 5º, XXXVI,  da Constituição Federal diz que a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.

O  art. 60, § 4º, inciso IV,  da Constituição dispõe que não
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir os direitos e garantias individuais.

O art. 150, II, da CF dispõe sobre princípio da isonomia
tributária.

A assessoria jurídica do SINTUFRJ, por tais fundamentos, já
solicitou a listagem de todos os aposentados e pensionistas filia-
dos ao SINTUFRJ à Coordenação Geral para propositura da
competente demanda judicial, visando impedir o desconto que
incidirá sobre as aposentadorias e pensões.

SINTUFRJ VAI À
JUSTIÇA

Taxação de inativos e
pens ion is tas

entra em vigor em maio

prazo. A CEF vem conseguindo prorrogação
de prazo, pois tem demonstrado em juízo
que vem cumprindo a decisão judicial – e
que a demora se dá em função do grande
número de contas. Vale ressaltar mais uma
vez que as seguidas solicitações de prorroga-
ção do prazo pela CEF não estão interferindo
na liberação das contas, que tem sido cum-
prida conforme determinação judicial.

Nossa  tarefa política tem a ver com o cum-
primento deste processo em todos os níveis
e com os compromissos pactuados entre os
beneficiários e o advogado. Neste sentido es-
tamos publicando em todos os jornais o nú-
mero da conta para depósito dos honorários
advocatícios.

Conta FGTS
AG: 3652-8
Conta Corrente: 15580-2

Concurso para UFRJ

Informamos que a partir desta semana a Escolinha de
Futebol passará a funcionar no Campo da Prefeitura Univer-
sitária. As aulas acontecem as terças e quintas-feiras de 14h às
16h.

Sábados de 8h às 10h.
Ginástica – As inscrições para as aulas de ginástica estão

abertas. As aulas serão realizadas no Espaço Cultural do SIN-
TUFRJ nos seguintes horários: segundas, quartas e sextas-fei-
ras pela manhã de 7h às 8h e à tarde de 16h às 17h.

Coordenação de Esporte e Lazer

Saiu, no dia 2/3, o edital do concurso
para técnico-administrativo da UFRJ. A
portaria do governo aguardada pelo Reito-
ria ampliando o número de vagas não saiu
e ficaram mesmo em 342 as que a univer-
sidade vai oferecer no próximo concurso,
cujas inscrições começam no dia 29.

Entre as inúmeras vagas, 12 são para
técnico em assuntos educacionais (no
lugar das 25 que a PR-4 pretendia dispor)
e 172 para assistente de administração
(menos 5 do que a PR-4 queria).

V a g a s
São 342 vagas para funções de nível

médio e nível superior.

Período de inscrição: 29/3 a 20/4,
em agências dos Correios (a relação cons-
ta do anexo II do referido edital).

A inscrição pode ser feita também pela
internet, entre 29/3 e as 20 horas de 25/
5 (hora de Brasília).

Taxas de inscrição:
Nível Médio – R$ 17,00
Nível Superior – R$ 25,00

As taxas deverão ser pagas em qual-
quer agência bancária. Os candidatos
que optarem por fazer inscrição via inter-
net poderão acessar o boleto bancário no
endereço www.nce.ufrj.br/concursos.

REUNIÃO DOS
APOSENTADOS

Março – dia 11,
quinta-feira, 10h,

na sede do
Sindicato
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Boas-vindas
no CPV

PRÉ-VESTIBULAR

“É com muito orgulho que
a direção do SINTUFRJ rece-
be os novos alunos do Curso
Pré-Vestibular, um projeto
sustentado com o dinheiro
dos trabalhadores da UFRJ.”
Com esta saudação, o coor-
denador do Sindicato, Agnal-
do Fernandes, abriu a aula
inaugural das quatro turmas
do CPV de 2004, na noite de
segunda-feira, 1º de março,
diante de um auditório lota-
do no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCS), no
Largo de São Francisco. Dos
cerca de 240 matriculados,
quase 80% são adultos traba-
lhadores, e deste total, 40%
são técnico-administrativos
da UFRJ. Eles estão  distri-
buídos em duas turmas no
Fundão e duas no IFCS.

“O nosso objetivo é ofe-
recer um ensino de qualida-
de e fazer o resgate da massa
crítica. Não podemos nos ren-
der ao que está aí colocado e
passar a achar natural meni-
nos vendendo balas nas ruas.
Com esta iniciativa, que para
muitos pode não parecer
grande coisa, queremos tam-
bém ganhar mais parceiros
para a luta que construímos
no dia-a-dia em defesa da
universidade pública e por
uma nova sociedade livre,
democrática e socialista”,
completou Agnaldo.

DISPUTA SOCIAL - A co-
ordenadora do SINTUFRJ,
Ana Maria Ribeiro, explicou
para os jovens e adultos tra-
balhadores que o Curso Pré-
Vestibular é o primeiro pas-
so do projeto da Fasubra -
Universidade para os Traba-
lhadores. “É um espaço de de-
bate de idéias para fazer a dis-
puta social, e isto hoje é mais
importante do que estudos e
pesquisas sobre como ven-
cer a fome. Nos dias atuais, o
fundamental da luta é saber
qual a sociedade que a gente
quer”, observou. Na qualida-
de de técnica em educação
da UFRJ, Ana Maria criticou
os centros de excelência por
não serem para todos e a ex-
clusão dos filhos dos traba-
lhadores da educação infan-
til, pois não existe na política
estatal a obrigatoriedade de
formar na creche e na pré-
escola. O ensino obrigatório
só é da 1ª à 8ª série. “Que
processo educacional é esse

Boas-vindas
no CPV

Cerca de 80% dos estudantes do curso são adultos trabalhadores.
40% são técnicos-administrativos. O CPV propõe ensino com qualidade e crítica

com tamanha distorção?”,
questionou Ana Maria, acres-
centando: “Mais da metade
das escolas e faculdades par-
ticulares é uma farsa, porque
não produzem conhecimen-
to, não formam críticos.”

Os aspirantes a univer-
sitários t iveram ainda a
oportunidade de se infor-
mar sobre a reforma que o
governo pretende realizar
nas universidades públicas
federais do país. O debate
contou com a participação
da professora da Escola de
Serviço Social da UFF, Ká-
tia Regina de Souza Lima.
Segundo a educadora,  a
proposta de diversificação
das fontes de financiamen-

Números da
exclusão
O professor Adalber-

to Vieyra, do Instituto de
Ciências Biomédicas da
UFRJ, apresentou uma es-
tatística que comprovou
que na última década não
houve democratização do
acesso ao ensino univer-
sitário. Mais de 40% dos
estudantes  universitários
do país correspondem à
parcela da população mais
rica (os 10% da população
com renda mais alta). Mas
apenas 9,8% da população
brasileira entre 18 e 24
anos freqüenta uma uni-
versidade. Já em outros
países do Mercosul, como
na Argentina, 47% dos jo-
vens desfrutam desse pri-
vilégio, e, no Chile, 34%.
“Nestes dois países o ves-
tibular foi abolido e o in-
gresso nas universidades
passou a ser irrestrito e
sem prejuízo para a quali-
dade profissional”, infor-
mou Vieyra, lembrando
que a Argentina já con-
quistou cinco prêmios No-
bel e o Brasil nenhum.

 Outros números de-
nunciam a necessidade
urgente de ampliação de
vagas nas universidades
públicas brasileiras. Em
2002, as federais ofere-
ciam 120.486 vagas; as es-
taduais, 96.179; as munici-
pais, 29 mil; e as faculda-
des particulares, 970.655.

to da educação superior é o
eixo norteador da proposta
de reforma universitária do
Governo Lula. De acordo
com Kátia, a proposta  enco-
bre a estratégia de privatiza-

DEBATE.  Ana Maria, Vera Barradas e Kátia Lima (acima).
O professor Adalberto Vieyra deu os números da exclusão

ção das universidades públi-
cas através da retomada “en-
vernizada” do conceito públi-
co não-estatal presente na
Reforma do Estado Brasilei-
ro, elaborado por FHC.
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UFRJ
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UNIVERSIDADE
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HISTÓRIA

Dia Internacional da
Mulher mobiliza ma-
nifestações no mundo

todo. O objetivo é marcar o
dia com a memória de luta
que deu origem à data e cha-
mar atenção para as condi-
ções desfavoráveis da mulher
no mundo. “Todos os anos
elas se reúnem. Mulheres
descem dos morros, dos apar-
tamentos e das casas. Atra-
vessam longas distâncias ou
moram aqui pertinho. São jo-
vens e maduras, negras, índi-
as e brancas. Trazem em seus
corações e mentes a certeza
de que precisamos estar uni-
das para que consigamos al-
cançar o ideal de sociedade
que queremos.” Este texto faz
parte da convocatória para a
caminhada em comemora-
ção ao Dia Internacional da
Mulher que sairá nesta se-
gunda-feira, às 16 horas, da
Candelária em direção à Ci-
nelândia.

R e p r e s s ã o
O dia 8 de março foi esco-

lhido para homenagear as
primeiras mulheres que fize-
ram greve reivindicando me-
lhores condições de traba-
lho. Em 8 de março de 1857,
operárias têxteis  de Nova Ior-
que entraram em greve e
ocuparam a fábrica em que

Passeata no Centro da cidade vai marcar o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher

Um dia muito especial
trabalhavam. Elas protesta-
vam contra os baixos salá-
rios, as péssimas condições
de trabalho e reivindicavam
a redução da jornada de tra-
balho de 16 para 10 horas.
Um incêndio criminoso ma-
tou 130 dessas mulheres que
lutavam por seus direitos, por
estarem trancadas na fábrica.
Durante uma conferência
mundial das organizações so-
cialistas, a revolucionária ale-
mã Clara Zetkin propôs que
esse dia então fosse lembra-
do como o Dia Internacional
da Mulher. Em 1975 as Na-
ções Unidas passaram a co-
memorar a data.

A luta dessas primeiras
mulheres por igualdade de
direitos não faz parte do pas-
sado. Apesar dos muitos
avanços conquistados duran-
te mais de um século de luta
feminina, as mulheres conti-
nuam sendo discriminadas e
ganhando menos que os ho-
mens, mesmo realizando tra-
balhos iguais. Além da dis-
criminação sexual, elas tam-
bém sofrem com discrimina-
ção de etnia. As mulheres ne-
gras ganham em média qua-
tro vezes menos que um ho-
mem branco. O que mostra
que a luta das mulheres ain-
da é necessária e atual no
mundo contemporâneo.   

 Sebastiana Lúcio da Silva, 61 anos, é o exemplo de mulher valente, que criou os
filhos sozinha, superando as adversidades. Ela trabalha no serviço de capina do
campus como funcionária da Prefeitura da UFRJ. “Eu faço de tudo aqui. Pego na
enxada, vassoura, foice e cato lixo”, contou. Na juventude, Sebastiana, recém-
chegada do Nordeste, chegou a trabalhar em obra. Ela recorda que carregava saco
de cimento na cabeça. Como tantas mulheres brasileiras, Sebastiana enfrenta
diariamente a dupla jornada de trabalho, pois é ela também quem dá conta dos
afazeres domésticos. “A minha vida toda foi assim”, diz.  Sebastiana é mãe de quatro
filhos e, quando o mais velho completou 12 anos e o mais novo cinco meses, ficou
viúva. A partir daí a vida dessa trabalhadora ficou ainda mais dura. Mas quem vê
Sebastiana trabalhando na universidade percebe toda a sua força. Ela nem mesmo
pensa em parar de trabalhar. “Só vou parar no dia em que o corpo cansar. Por
enquanto tenho saúde e disposição para continuar, e eu gosto de trabalhar”, falou.   

A decania do Centro de
Filosofia e Ciências Huma-
nas (CFCH) está organizan-
do evento, com o apoio do
SINTUFRJ, provisoriamen-
te intitulado “1964 + 40: gol-
pe e campus de resistência”
para relembrar o golpe mili-
tar que instalou uma ditadu-
ra no país durante 20 anos.
Nesse período, o terrorismo

40 anos de golpe militar
de Estado impôs cruel re-
pressão aos adversários do
regime, fechou sindicatos,
prendeu sindicalistas, l ide-
ranças populares e militan-
tes políticos de esquerda.
Além das prisões, a tortura
se transformou numa práti-
ca corriqueira nos porões
do regime. Muita gente foi
seqüestrada e morta. Algu-

mas dezenas de pessoas
foram banidas. Será uma
semana de atividades pela
manhã, à tarde e à noite  –
de 29 de março a 2 de abril
– que inclui mostras de fil-
me, seminários e debates.
No dia 15 de março estão
programados debates às
11h e às 19h,  no auditório
Pedro Calmon, na Praia Ver-

Foto: Niko Júnior

O

melha, com o ministro da
Defesa, José Viegas Filho,
que falará sobre as Forças
Armadas e os direitos hu-
manos no Brasil. O golpe
militar depôs o presidente
João Goulart – que gover-
nava com apoio da esquer-
da – e impôs uma sucessão
de generais no Palácio do
Planalto. O ciclo foi inaugu-

Sebastiana, um exemplo

PERFIL. Dona Sebastiana criou os filhos sozinha, depois da morte do marido

rado pelo general Castelo
Branco, que foi sucedido por
Costa e Silva, Emílio Médici,
Ernesto Geisel e João Bap-
tista Figueiredo. À época o
Congresso Nacional foi man-
tido aberto como fachada e
dentro dele a maioria de par-
lamentares acovardados,
como o atual presidente do
Congresso, José Sarney.   

DITADURA
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EDUCAÇÃO

Reunião do CEG aprovou
editais que criam novas bol-
sas e vagas no Alojamento.
No dia 10, os conselheiros
discutem alteração de reso-
lução do CEG que vai regula-
mentar a transformação do
Profag (programa que exigia
do aluno horas de trabalho
na UFRJ, por exemplo em bi-
bliotecas) em auxílio-manu-
tenção.

Os editais aprovados são
para seleção de alunos para
preenchimento de vagas em
duas modalidades de bolsas.
As 110 vagas de “Bolsa-
Apoio” (R$ 240,00) atendem
estudantes de graduação no
exercício de atividades aca-
dêmicas relacionadas à sua
área (ensino, pesquisa ou ex-
tensão). As 310 vagas de “Bol-
sa-Auxílio” (R$ 260,00) são
150 para calouros e 160 para
veteranos. A seleção será me-
diante avaliação das condi-
ções sócioeconômicas. O edi-

CEG aprova bolsas
MUDANÇA: Profag será substituído por auxílio-manutenção e regulamentado pelo Conselho

tal para as vagas no Aloja-
mento prevê 25 vagas para o
bloco feminino e 25 para o
masculino.

O número de bolsas pre-
visto nos editais abrange an-
tigas e novas modalidades.
Em 2003 a UFRJ já disponibi-
lizava 250 vagas de bolsa-au-
xílio e 504 de auxílio-manu-
tenção (atual Profag). A par-

tir de março de 2004 consta
na planilha apresentada pela
Reitoria como bolsas novas,
além de mais 250 vagas de
bolsa auxílio, 600 bolsas de
monitoria; 150 de iniciação
artística e cultural e 250 para
apoio ao estudante. O núme-
ro foi quadruplicado e ga-
nhou ênfase a manutenção do
estudante carente na UFRJ.

O custo mensal das bol-
sas (cujo valor unitário varia
de R$ 240 a R$ 260) salta de
R$196 mil em 2003 para R$
501 mil em 2004. O gasto anu-
al será de R$ 5.402.480,00.

RECURSOS GARANTIDOS
- “O auxílio-manutenção é a
maior vitória para os aloja-
dos. Depois de um ano de
mobilização, com atos no

CEG e assembléias no Aloja-
mento, é a maior vitória que
já tivemos no movimento es-
tudantil na UFRJ. Voltou ao
que era antes da gestão Vi-
lhena criar o Profag”, disse
Luciano Barbosa, represen-
tante discente e membro do
DCE, comemorando o au-
mento do número de bolsas.

“Existe uma preocupação
grande com a assistência ao
estudante. Percebemos que
esse é o maior problema para
manter o aluno na universi-
dade”, disse José Roberto
Meyer, explicando que com a
aprovação dos editais as bol-
sas entram no orçamento que
a UFRJ enviará para o Plane-
jamento para garantir a pere-
nidade dos recursos. Ele ex-
plica que todas as bolsas são
importantes, mas que o res-
gate do auxílio, manutenção
era uma dívida que a UFRJ
tinha com seus estudantes
alojados.

“Só está reclamando meia
dúzia de gente que nem car-
ro tem.” Foi em tom exaltado
que o decano do CCS, João
Ferreira, definiu a cobrança
do estacionamento no Cen-
tro. Desde o início do ano le-
tivo estudantes e funcioná-
rios que queiram parar seus
veículos no estacionamento
do CCS têm que pagar R$ 1,50
por dia para a empresa Man-
juá, que está gerenciando o
local. A outra opção é parar
na rua e correr o risco de ser
multado pela CET-Rio. A me-
dida provocou reação no
campus.

Segundo o decano do CCS,
essa medida teve que ser to-
mada para conter os assaltos
freqüentes no local. “Todo dia
eu recebia queixas de roubo,
estupro - são quase 50 queixas
por semestre. O Banco do Bra-
sil exigiu que fosse tomada

Cobrança polêmica

uma providência (o banco
possui agência dentro do CCS)
com relação aos assaltos no
estacionamento na frente da
agência. E a única solução en-
contrada foi colocar uma em-
presa tomando conta do esta-
cionamento”, afirmou João
Ferreira.

INDIGNAÇÃO - O estudan-
te George Jefferson da Matta
Mota está indignado com a co-
brança. “A comunidade não
pode ser onerada mais uma
vez para garantir a segurança
no campus, que tem que ser
dada pela instituição. Já paga-
mos impostos!”, disse o aluno.

eles não disseram nada. Es-
tou aberto a qualquer pro-
posta. Estou disposto a ouvir
o SINTUFRJ, a Adufrj, os es-
tudantes, quem tiver uma so-
lução. O CCS foi o último
Centro a tomar essa decisão
de cobrar estacionamento”,
afirmou o decano. De acordo
com o aluno George Jeffer-
son houve uma reunião no
1.º semestre de 2003 com o
decano, o superintendente e
representantes dos CAs do
CCS na qual os alunos pro-
puseram um remanejamen-
to dos seguranças do Centro
para fazer a ronda no esta-
cionamento, pediram uma
justificativa para a cobrança
do estacionamento e questi-
onaram se a verba arrecada-
da no aluguel do espaço para
quiosques não poderia ser
usada para custear a seguran-
ça do local.

Estacionamento

João Ferreira afirma que
pediu aos estudantes uma
outra proposta, mas que não
obteve resposta. “Eu me reu-
ni com os estudantes em ju-
lho de 2002 e novamente em
março de 2003, não ia tomar
essa decisão à revelia, para
pedir uma proposta e até hoje
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A idéia de apresentar um
enredo que unisse a arte e a
ciência foi dos profissionais
da Casa da Ciência. “Tudo co-
meçou com uma brincadeira,
sem pensar em resultado”,
contou a socióloga Fátima
Brito, coordenadora executi-
va da Casa. Mas como perder
a chance de utilizar o palco de
uma festa espetacular que é
assistida por milhares de pes-
soas, se você tem como tarefa
a popularização da ciência?
Era a oportunidade que falta-
va para fugir do lugar-comum
das exposições, da física, das
ciências exatas e partir para
uma nova perspectiva de es-
tabelecer um canal de comu-
nicação com a sociedade. Foi
a aposta nessa possibilidade
que levou a equipe a propor
ao carnavalesco a parceria
para desenvolver o enredo.

APROXIMAÇÃO - A bus-
ca constante de uma manei-
ra criativa e diversificada de
falar sobre ciência levou a
Casa a se aproximar do car-
naval em 2003. Nesse ano,
em parceria com o projeto
Portinari e a Escola de Sam-
ba Paraíso do Tuiuti, cujo
carnavalesco era o desco-
nhecido Paulo Barros, a
mesma equipe da UFRJ
apresentou ao público uma
história diferente: Portinari
nos ateliês do samba, exposi-
ção que abordou parte im-
portante do processo que
acontece na avenida. Daí
para o desafio Sambódromo

“Será que
ciência dá
samba?”

Esta foi, é claro, a pri-
meira dúvida de Paulo
Roberto Barros Braga, 41
anos. Durante 14 anos ele
conciliou a função de co-
missário de bordo da Va-
rig e a vocação para o car-
naval, estreando de fato na
avenida como figurinista
da legendária Vizinha Fa-
ladeira, função que exer-
ceu na escola de 1993 a
1995. Depois foi colabora-
dor do carnavalesco da
Unidos do Cabuçu,  pas-
sou pela Arranco do Enge-
nho de Dentro e, final-
mente, brilhou na Paraíso
do Tuiuti, com o apoio da
Casa da Ciência (a escola
foi a 3ª colocada em 2003
no grupo de acesso A).
Como bem frisa a equipe
da Casa, foi “uma troca de
saberes”. O sucesso com
Cândido Portinari valeu a
Paulo Barros o convite da
Unidos da Tijuca.

em 2004, foi um pulo. Resul-
tado: pela primeira vez o pú-
blico viu desfilar diante de
seus olhos uma pirâmide
simbolizando o DNA huma-
no, na madrugada de domin-
go de carnaval.

CONCEPÇÃO - Para che-
gar à concepção exata do en-
redo, foram gastas muitas
noites de sono, durante qua-
se todo o ano, incluindo ho-
ras de trabalho nos fins de
semana e feriados. “A estética
proposta por Paulo com Por-
tinari nos deu segurança de
que ele mudaria o carnaval.”
Com esta convicção, tanto Fá-
tima como Ana Paula Trinda-
de, bolsista da Casa, Simone
Martins, coordenadora edito-
rial, Isabela Azevedo, gerente
de projetos e produção cultu-
ral, e Zezeu de Castro, profes-
sor do Instituto de Física e
membro do Conselho Gestor
da Casa, partiram para mais
uma abordagem ao carnava-
lesco, acreditando mesmo
que ele aceitaria o desafio na
Sapucaí.

“O mais difícil foi achar o
recorte para a nossa idéia.
Não queríamos trabalhar
uma personalidade da ciên-
cia, mas sim a temática”, afir-
mou Simone Martins. Foi
quando adotaram como
ponto de reflexão a indaga-
ção sobre o que leva o ho-
mem a criar. E concluíram
que deveriam trabalhar com
os sonhos e a busca constan-
te do homem de realização

Dez! Nota dez!
Para a Casa da Ciência

A grande novidade deste carnaval na Marquês de Sapucaí foi o
desfile da Unidos da Tijuca (vice-campeã do Grupo Especial), que
abusou no quesito ousadia e levou para a avenida um enredo
inusitado. Com o seu Sonho da criação e a criação do sonho: a arte
da ciência no tempo do impossível, o carnavalesco Paulo Barros
venceu um desafio muito maior do que o da estréia no grupo especial.
Ele provou que é possível substituir a mesmice pela provocação. E
conseguiu contar uma história bem diferente das comuns, que teve
princípio, meio e fim, com arte e criatividade, e sem perder a
objetividade da forma. Mas esse sucesso alcançado pela escola teve
um responsável: o Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ
– a Casa da Ciência.

desses sonhos, através do
conhecimento. Como a ciên-
cia entraria neste contexto?
Ah, o homem consegue com
a ciência ultrapassar os seus
limites.

 Foi assim que a Unidos
da Tijuca, segunda colocada
do carnaval e nota dez dos

jurados, se dividiu em sete
setores que reuniu 28 alas e
desfilou os grandes avanços
e descobertas da ciência e da
técnica que marcaram a his-
tória do homem, mas que fo-
ram, em algum tempo, so-
nhos. O enredo elaborado
pela Casa da Ciência e con-

cretizado com maestria cria-
tiva por Paulo Barros, mis-
turou a alquimia, a energia,
a genética, as extraordinári-
as viagens e o vôo do ho-
mem rumo ao futuro e le-
vou o público a descobrir
que ciência também se faz
com fantasia, sonho e arte.

VENCEDORES. Paulo Barros (ao centro) e a equipe da Casa da Ciência

ALEGORIA. O Carro do DNA humano foi a imagem mais
surpreendente do desfile


